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Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2017, da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão 

com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

Quanto aos avanços mais significativos da unidade da gestão avaliada, cabe citar o 

desenvolvimento do Planejamento Estratégico (2017-2021) da CPRM, segundo a metodologia do Balanced 

Scorecard (BSC), que é fundamentada num modelo de gestão que traduz a estratégia em objetivos 

operacionais, sendo aferido o desempenho da gestão por meio de indicadores.  

Os principais fatos que, no entendimento do órgão de controle interno, impactaram a gestão da 

unidade no exercício de 2017 e/ou representaram situações que a expuseram a riscos adicionais foram a 

concessão, sem respaldo normativo, da Gratificação de Desempenho de Atividade Geocientíficas - GDAG 

aos ocupantes de cargo de livre provimento e as diversas não conformidades identificadas no âmbito do 

convênio n.º 001/CPRM/2016, dentre as quais: plano de trabalho deficiente; atraso na execução; análise 

intempestiva da prestação de contas; aprovação de prestação de contas composta por documentos não 

originais; deficiências no acompanhamento e na fiscalização da execução por parte da CPRM. 

As principais causas estruturantes dos fatos identificados pela equipe de auditoria e as respectivas 

recomendações exaradas para mitigação do risco deles decorrentes são as seguintes: 

a) Inobservância do disposto no Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS da CPRM no que 

tange a restrição da concessão da GDAG apenas aos funcionários efetivos, de forma que 

recomendou-se restringir, conforme previsto no PCCS, a concessão da GDAG apenas aos 

empregados de cargos de provimento efetivo da Empresa. 



b) O planejamento inadequado, a ausência de normativos internos, e a falta de funcionários 

adequadamente capacitados levaram às seguintes recomendações: promover ações de 

capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades relacionadas à celebração, à execução 

e à fiscalização dos convênios firmados pela CPRM e elaborar normativos internos que 

disciplinem o planejamento, a execução, fiscalização e análise da prestação de contas dos 

convênios celebrados pela Companhia. 

Com relação ao Plano de Providências Permanente, foram identificadas recomendações não 

atendidas no prazo devido, as quais não representam riscos de impacto na gestão da Unidade, sendo, contudo, 

importantes instrumentos de melhoria desta. 

No que concerne à qualidade e suficiência dos controles internos administrativos da unidade, 

analisando o seu grau de exposição aos diversos riscos, a partir de situações identificadas pelas instâncias de 

controle (Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU e Tribunal de Contas da União 

– TCU), verifica-se que a unidade adota um processo formal e sistemático de planejamento e gestão estratégica 

para estabelecer e gerenciar os objetivos estratégicos, incluindo a missão, a visão, os valores e compromissos 

da organização. No entanto, ainda não possui planos tático e operacionais formalmente institucionalizados e 

seu processo de gestão de riscos ainda se encontra em estágio inicial. 

Com relação à implementação de práticas administrativas que impactaram positivamente a gestão 

da Unidade em suas operações, elenca-se a implantação do Sistema de Auditoria Interna – SIAUDI, que tem 

por objetivo o aprimoramento e a modernização do fluxo de trabalho das atividades de auditoria. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 

e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 

modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU 

estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que 

trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo 

sistema. 
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